Tisztelt Olvasó!
Tájékoztató levelünkkel szeretnénk Önnek bemutatni Egyesületünk tevékenységét,
azon belül pedig legújabb intézménycsoportunk tevékenységét, szolgáltatásait.
Kaposváron 1980 májusában 19 alapító tag létrehozta a mozgáskorlátozott emberek érdekeinek
érvényesítése céljából a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületét. 1982-ben a létszám elérte a
200 főt, a jelenlegi taglétszám 2450 fő Somogy Megyében.
Kezdetben a fő tevékenység az érdekvédelem és a közösségi élet segítése volt.
35 év alatt a szervezet kibővítette tevékenységét és, az érdekérvényesítés mellett, fogyatékossággal élő
emberek

számára

különböző,

köznevelési,

szociális,

egészségügyi

intézmények

fenntartásában

közfeladatokat lát el, segíti a fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedését közösségi, sport,
szabadidős

programok

biztosításával,

továbbá

jelentős

számú

megváltozott

munkaképességű,

fogyatékossággal élő, valamint ép ember számára biztosít munkalehetőségeket, valamint

sokrétű

szolgáltatásokat nyújt a város és a megye lakói számára.
1) A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének legújabb, 2015 szeptember 18.-án
megnyíló intézménycsoportjának bemutatása.

„NAPSUGÁR” Aquapóniás és Szociális Szolgáltató Központ,
7400 Kaposvár, Egyenesi út 74.
Az intézmény az „Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának
elősegítése című TIOP-3.2.4-13/1

Európai Unió által támogatott pályázat, valamint jelentős

saját forrás felhasználásával jött létre..
Az EU pályázati támogatás összege: 47 988 169 Ft
A saját forrás értéke:

30.000.000 Ft (épületek, anyagi források, munkavégzés)

A pályázati támogatás lehetőséget biztosított:
-

125 nm. alapterületű passzív ház – termesztő-ház és 10 nm alapterületű gépészeti egység
építésére, mely 2014. december 2.-án indult.

-

Az innovatív, számítógépes rendszer által felügyelt, energiatakarékos, környezetkímélő technológia
beépítésével működő termesztő-ház átadása 2015. szeptember 18.

A termesztő ház működése új foglalkoztatási lehetőséget biztosít 5 fő autista, 6 fő egyéb
megváltozott munkaképességű ember, valamint az őket segítő további 3 személy foglalkoztatására.

Az innovatív, aquapóniás technológia lényege:
Az energiatakarékos, számítógépes rendszer által vezérelt technológiával működő, téli időszakban kerti
hulladék komposztálását végző komposzt kazánnal fűtött passzív házban, komplex biológiai folyamattal
előállított, vegyszer - nélküli zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint haltenyésztés valósul meg egész
évben.
Az aquapóniás növénytermesztés az intenzív haltenyésztés és a vízkultúrás növénytermesztés
összevonásával jött létre, megtartva azok előnyeit, ugyanakkor kiküszöbölve a hátrányokat. Az eljárás
során a növényeket agyag granulátumba ültetik, a halakat tartályokba telepítik, a tartályból pedig a vizet
folyamatosan áramoltatják a növények alatt. A halak és a növények szimbiózisban élnek egymással: a
halaknál keletkező (salak) anyagokat ugyanis a növények feldolgozzák, hasznosítják, ezzel egy időben, a
granulátum szűrő hatása által a víz megtisztítva kerül vissza a haltartályokba. Öntözésre, gyomirtásra nincs
szükség, így a vegyszermentes növények termesztésével, és az Omega 3 zsírsavban gazdag Tilápia halak
tenyésztésével a program hozzájárul az egészséges étkezési kultúra kialakításához.
A megváltozott munkaképességű autista, fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásuk során
gondozzák a halakat és a kemikáliáktól mentes fűszernövényeket, zöldségeket, gyümölcsöket, biztosítják a
passzív ház működési feltételeit, közreműködnek az előállított termékek elsődleges feldolgozásában
(növényszárítás, válogatás, csomagolás) valamint értékesítésében.

A „NAPSUGÁR” Aquaponiás és Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatásai
-

A környezetbarát komposzt kazánok működtetéséhez átvesszük a háztartásokban, kertekben
keletkező komposztálásra alkalmas zöldhulladékot – fanyesedéket, venyigét, lehullott falevelet,
fűnyiradékot – kötegelt, vagy zsákolt formában. Ne égessen, segítsen!

-

Vegyi anyagoktól mentes technológia alkalmazásával termesztünk és árusítunk egész évben
zöldségféléket, pl. paprikát, paradicsomot, fűszernövényeket cserepes és szárított formában, virágos
növényeket pl. árvácskát, tavasszal, kerti kiültetésre alkalmas palántákat, primőr epret, Egyenesi út
74. sz. alatti telephelyünkön közvetlen árusítással, valamint Kanizsai utca 25. sz. alatt lévő
„Praktikus Holmik Boltjában”. Tekintse meg boltunk egyéb választékát is: – lakástextíliák,
ágyneműk, takarók, törölközők, textiljátékok, kreatív hobby termékek, gyermek és felnőtt ruhák,
blúzok, kiegészítők, kényelmes bőr cipők, papucsok, lábkondicionáló betéttel. Igény esetén, akár,
hozott anyagból méretre is gyártunk textilipari termékeket.

-

Az Egyenesi út 74. sz. alatti telephelyünkön, tartályban kiválasztható formában árusítunk omega 3
zsírsavban gazdag, egészséges, koleszterin szint karbantartását segítő Tilápia (nílusi sügérfajta)
fehér húsú, szálkamentes élő halat, kedvező áron.

-

Egyenesi út 74. sz. alatti telephelyünkön, valamint Kanizsai u. 25. sz. alatti üzletünkben árusítunk,
illetve megrendeléseket felveszünk az általunk gyártott kerti, szabadtéri (pl. udvaron, ablakokban,
temetőben is elhelyezhető) fagytűrő, megrendelés szerinti színben, formában és méretben gyártható
kőedényekre – amelyeket igény esetén virággal, növénnyel beültetünk és házhoz is szállítunk.
Tekintse meg a bemutatott termékeket, rendelésével, vásárlásával segíti tevékenységünket!

-

Cipő és bőrdíszmű (táska, bőrönd) javítást vállalunk Egyenesi út 74. sz. alatti, valamint Kanizsai
út 25. sz. alatti szolgáltató telephelyeinken, rövid határidővel, kedvező áron.

-

Lakástextil - ágynemű, függöny, terítő, stb. varrást, gépi hímzést, ruhajavítást, alakítást, cipzár és
tépőzár cserét vállalunk: Egyenesi út 74. sz. alatti, valamint Kanizsai utca 25. sz. alatti
telephelyünkön, rövid határidővel, kedvező áron.

2) Egyéb szolgáltatásaink:
-

Gyógyászati segédeszközök – mankó, járókeret, bot, mechanikus és elektromos kerekesszék,
kötszer, pelenka, orvostechnikai eszközök, fürdőszobai kapaszkodók, akadálymentesítési eszközök
árusítása TB támogatással, illetve anélkül is, a Kaposvár, Iszák utca 42. sz. alatt lévő üzletünkben.

-

Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése átmenetileg szükséges időtartamra, az Iszák u. 42. sz.
alatti telephelyünkön.

-

Támogató Szolgálat által fogyatékossággal élő személyek számára nyújtható, információs, otthoni
személyi segítő, speciális szállító (kerekesszékben élő emberek szállítására is alkalmas
emelőlapos mikrobusszal) szolgáltatások megrendelése Iszák utca 42. sz. alatti telephelyünkön.

-

Otthoni Szakápolási – gyógytorna, sebkötözés, szakápolás – szolgáltatások megrendelése
háziorvos, vagy szakorvos által felírt vény alapján, TB támogatással – Iszák utca 42. sz. alatti
telephelyünkön.

-

Fogyatékossággal élő gyermekek korai fejlesztése, óvodai ellátása, fejlesztő nevelés-oktatása
Kaposvár, Béke utca 47. sz. alatti telephelyünkön.

-

Fogyatékossággal élő felnőttek nappali szociális intézményi ellátása, fejlesztése, Kaposvár,
Egyenesi út 74., Kaposvár, Béke utca 47. Kaposfüred, Rezeda utca 60., Nagyatád, Dózsa Gy.
u. 6. sz. alatti telephelyeinken.

-

Fogyatékossággal élő felnőttek bentlakásos lakóotthoni ellátása, gondozása, ápolása,
fogyatékos és időskorú személyek átmeneti ellátása, gondozása, ápolása, Kaposvár, Rezeda
utca 60. sz. alatti, valamint Nagyatád, Dózsa Gy. u. 6. sz. alatti telephelyünkön, továbbá enyhébb
fokban fogyatékos személyek támogatott lakhatás keretében történő ellátása, Egyenesi út 74.
és Kanizsai utca 25. sz. alatti telephelyeken.

-

Üdültetés, rekreációs szolgáltatások, csoportok számára bentlakásos tréningek, tanfolyamok
számára hely biztosítása: Igal, Hegyi utca 6, sz. alatti – a gyógyfürdőtől 400 méterre lévő - 21
személyes Képzési, Rehabilitációs és Szabadidő Központunkban, akadálymentes

elhelyezéssel, megrendelés esetén félpanziós ellátással, „Erzsébet utalvány” Széchenyi kártya
elfogadásával is.
-

Bérmunkavégzés vállalása: papíripari kiegészítő tevékenység, csomagolás, elektronikai és
mechanikai összeszerelő tevékenység, varrodai tevékenység, asztalos, lakatos, villanyszerelő,
kőműves, víz és központi fűtés szerelő, festő és mázoló, karbantartó, javító jellegű munkák végzése,
kertgondozás, fűnyírás - szabad kapacitás esetén lakosság, üzletek, társasházak részére.

-

Emelő hátfalas 1 tonnás, ponyvás tehergépkocsival illetve zárt Toyota tehergépkocsival eseti
fuvarok végzése rakodás nélkül, - szabad kapacitás esetén.

Elérhetőségek:
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koordinációs igazgatója
7400 Kaposvár, Béke u. 47
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7400 Kaposvár, Egyenesi út 74.
Tel.: 06-20/514-0790
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Köszönjük szomszédjainknak, környezetünknek az új telephely építése során
tanúsított türelmét, megértését, támogatását, továbbá mindazok segítését,
támogatását, akik SZJA 1 %-uk felajánlásával, szolgáltatásaink igénybevételével,
vásárlásaikkal, megrendeléseikkel, vagy egyéb módon segítették, segítik
tevékenységünket.
A Tájékoztató készült az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával.

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Székhely: 7400 Kaposvár, Béke u. 47.
Adószám: 19963156-2-14
Dr Hegedüs-Beleznai Csilla
koordinációs igazgató - projektmenedzser

